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KONKURSBO NR. 22-067138KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: NARIN FRISØR AS, ORG. NR. 926 310 712 
 
Skiftesamling i ovennevnte bo ble avholdt den 23. juni 2022. Kreditorutvalg og 
borevisor ble ikke oppnevnt.  
  
Kopi av midlertidig innberetning og rettsbok fra skiftesamlingen vedlegges til debitor 
v/Mehdi Fayazi og sendes også til Skatteetaten.  
 
Innberetningen sendes via Altinn/bosiden til Konkursregisteret og til kreditorer som har 
bedt om tilgang til bosiden. På bosiden er også rettsbok og nærværende skriv lagt ut, og 
her vil også framtidige skriv, sluttinnberetning m.v. bli å finne. Dokumentene legges 
dessuten ut på www.senum.no, Konkursbo. 
 
Adressater som mottar dette brevet uten vedlegg, oppfordres herved til å laste ned 
dokumentene fra www.senum.no, Konkursbo, eller kontakte mitt kontor for å få tilgang 
til Altinn/bosiden. Eventuelt kontakt mitt kontor dersom papirversjon ønskes tilsendt. 
Krav som er meldt eller meldes etter at den midlertidige innberetningen ble skrevet, blir 
tatt med i den senere sluttinnberetningen.  
 
Debitor har av retten fått frist til 31. august 2022 for eventuelt krav om tilbakelevering 
av boet etter konkursloven § 136. I så fall må debitor innen fristen innhente samtykke 
fra alle kreditorer eller betale alle kravene som er meldt i boet.  
 
Hvis tilbakelevering av boet ikke er aktuelt, må det påregnes at bobehandlingen blir 
innstilt etter konkursloven § 135, hvis ingen stiller sikkerhet for omkostningene ved 
videre bobehandling. Frist for tilsagn om sikkerhetsstillelse: 31. august 2022 kl. 15.00. 
Slikt tilsagn gis i tilfelle til undertegnede bostyrer.      
 

Kristiansand, den 24. juni 2022 

 

 
www.advfellesskapet.no  
 
Advokatene MNA i kontorfellesskap: 
 
Bjørn Hübert Senum  
Åse Johnsen Drabløs 
Lars Faye Ree 
Øystein Vikstøl 
Eirik Glad Balchen 
Marius André Stokke   
Bjørge Usterud Tveito  
Fredrik Engenes 
  
Ansatt advokat Eivind Nordby Johnsen 
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